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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-06-21 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

§ 1 Emma Spak 

§ 4 Anders Svärdh, Emma Spak 

      

 

1. Rekrytering av cancersamordnare 

Föredragande: Emma Spak 

Emma informerar om att förslag till annons föreligger och att det är angeläget att den kommer 

ut snabbt och sprids i våra nätverk. 

Det är SKR som ansvarar för rekryteringsprocessen inklusive genomförandet av intervjuer. 

Referenser kommer att inhämtas från RCC i samverkan som även kan hjälpa genom att spela in 

namn på lämpliga kandidater.  

Sista ansökningsdag är den 31 juli men ansökningstiden kan förlängas. Tjänsten är en 

tillsvidareanställning. SKR medger arbete upp till 50 % på distans. Att inneha andra uppdrag 

fungerar till viss del men inte upp mot 50 %.  

Åtgärd: Helena kallar RCC-cheferna till möte den 22 juni för att diskutera om det finns en eller 

flera kandidater att gemensamt rekommendera. 

2. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Uppdragsbeskrivningen för IPÖ är klar och förankrad hos alla RCC.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 7–8 juni fastställs.  

Beslut: Minnesanteckningarna från den 14 juni fastställs.  
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3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Portal för Ny medicinsk bedömning 

Helena informerar om att projektet Ny medicinsk bedömning, lett av Ralf Segersvärd, har haft 

ett första sonderande möte om systemet med Inera i syfte att kunna ansluta systemet till Ineras 

e-bokningstjänst.  

Fastställande av Nationellt vårdprogram för AML 

En medelstor uppdatering som utgår från föregående version som fastställdes 2021-06-29.  

Rekommendationen om att överväga behandling med venetoklax (Venclyxto®) i kombination 

med azacitidin som primärbehandling till patienter där remissionsinducerande kombinations-

kemoterapi är olämplig då den inte är en kurativ behandling och tas bort. Rekommendationerna 

gällande MRD-diagnostik har uppdaterats och samlats i ett eget kapitel. I detta finns nu även 

riktlinjer för MRD-uppföljning efter allo-hSCT. En rekommendation om att ge sorafenib som 

underhållsbehandling efter allo-hSCT hos patienter med FLT3pos AML som 

underhållsbehandling för att förhindra recidiv har tillförts liksom en rekommendation om att 

rutinmässigt ge svampprofylax med posakonazol under cytopenifas efter intensiv induktions- 

och konsolideringsbehandling då detta är en anpassning till rådande rutiner. 

Det finns ett nyskrivet avsnitt med riktlinjer för diagnostik och behandling av patienter med 

AML av typen BPCDN. Slutligen har det tillförts ett flertal nya kvalitetsindikatorer avsedda att 

utvärderas inom ramen för det nationella kvalitetsregistret för AML. Uppföljning och egenvård 

har förbättrats. 

Samverkansgruppen menar att det är ett fantastiskt bra och stringent jobb. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för AML fastställs. 

Fastställande av nationellt vårdprogram för Melanom 

En rad revideringar och förtydliganden har gjorts i denna version med anledning av inkomna 

synpunkter och nya behandlingsresultat, bl.a. har ärftlighets- samt kirurgikapitlet ändrats. Ny 

uppdatering kommer redan under hösten.  

NAC och VPN kommer att ha ett möte kring ögonmelanom och kommentarer från industrin 

väntas inkomma.  

Rekommendation om att använda IPÖ bör inte stå i rekommendationsrutan. Förslag att IPÖ 

ersätts med RCL då det är samma tekniska lösning inom melanomområdet. Vid uppföljning 

av läkemedel kan IPÖ sättas inom parentes. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för Myelom fastställs i presenterad version men med 

medskick att ändra skrivningarna kring IPÖ i samband med nästa revidering. 
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Fastställande av nationellt vårdprogram för Prostata 

Många remissvar har inkommit. TLV har godkänt Olaparbip som ”sista linjen” vid M1. Här 

pågår samarbete med andra NVP-grupper kring den genetiska testningen. Adjuvant 

abirrateron/prednisolon 2 år + GnRH 3 år efter RT för mycket högrisk M0. Indikation och 

subventionering saknas för abirateron för denna patientgrupp så kritik kommer att ges hur vi än 

hanterar detta i vårdprogrammet.  

Trippelbehandling GnRH+abirateron + docetaxel vid högvolym M1. Detta är flera läkemedel 

som är godkända var för sig på en indikation men kombinationen i sig är inte godkänd. NAC 

stödjer rekommendationen. Därtill har nytt läkemedel inkommit under remisstiden så det måste 

behandlas.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för prostata fastställs under förutsättning att texten 

kring de med prostata som inte är män flyttas till texten om nivåstrukturering. 

Fastställande av SVF Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer  

Programmet har framför allt förtydligat skrivningarna kring provtagningen inom primärvården. 

Därutöver några smärre förändringar.  

Beslut: SVF allvarliga och ospecifika symtom som kan bero på cancer fastställs.  

Fråga om fastställande av vårdprogram p.g.a. uppdaterade NT-rådsrekommendationer innan 

1 juli  

Fråga ställs av Helena om vi kan godkänna vårdprogram med uppdaterade NT-råds-

rekommendationer innan den 1 juli, som t.ex. HH-cancer, hudlymfom och bröst, via mejl. De 

nationella vårdprogrammen kommer att göra konsekvensbeskrivningar. 

Beslut: De vårdprogram som erhåller uppdaterade NT-rådsrekommendationer före den 1 juli 

kan fastställas med per capsulam-beslut via mejl. 

4. Kommunikation 

Föredragande: Anders Svärdh och Emma Spak 

Anders Svärdh informerar om SKR:s arbete med kommunikation. Detta med anledning av att 

Lena Ivö kommer att arbeta 50 % i Nära vårdprojektet under en begränsad period (augusti-

januari). Anders bedömning är att detta inte kommer att resultera i försämrat 

kommunikationsarbete för RCC i samverkans del. Lena är kvar i flertalet projekt och finns kvar 

som samordnare. Bo Alm har tagit på sig uppdrag inom barncancerområdet och även ytterligare 

konsulter kan avlasta vid behov. 

Samverkansgruppen påtalar att uppfattningen är att det finns ett stort uppdämt behov när det 

kommer till nationella kommunikationsinsatser. Vidare betonas att det inte är möjligt för 

regionala kommunikatörer att avlasta mer i det nationella kommunikationsarbetet. En samlad 

bild över vad som behöver göras under hösten måste tas fram. Vi är positiva till Lenas uppdrag 

i arbetet med Nära vård men menar att det är olyckligt att det sammanfaller med att såväl  

Hans Hägglund som Ulrika Berg Roos slutar sina anställningar. 
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Emma säger att samverkansgruppens oro ska tas på allvar men att det finns lösningar, t.ex. 

konsultstöd, att tillgå vid behov. Kostnaderna för extra konsulthjälp (t.ex. från Gullers) ska tas 

centralt.   

5. Övriga frågor 

Buksarkom – kvalitetsregister och nationellt vårdprogram 

Det finns önskemål om att i den föreslagna ”plan för omtag” avseende buksarkom inkludera 

arbetet med NVP för att hålla ihop stödet till diagnosen och samtidigt komma vidare från den 

tillfälliga lösningen med Sydöst som stödjande. Efter remissrunda till samtliga RCC beslutas 

nedan per capsulam. 

Beslut:  
• RCC i samverkan rekommenderar att CPUA (Region Skåne) stänger registret för 

inrapportering och vidtar relevanta åtgärder för att säkerställa hanteringen av 
personuppgifter för arkivering och möjlighet till forskning. 

• Stödteam vid RCC Syd kommunicerar till användare och anpassar information på 
cancercentrum.se om att registret är stängt för inrapportering p.g.a. inaktivitet och 
utdaterad registerlösning. 

• RCC Stockholm Gotland får i uppdrag att ta fram förslag på plan för omtag av registret 
för buksarkom inklusive frågan om stöd för nationella vårdprogrammet. 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

 Inget byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper har ägt rum. 


